In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, het Begin en het Einde. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en
vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen
onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en
degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik
getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, schenk Uw salaat, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper
Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat deze week over onze religie, de islaam, en over onze
geliefde Profeet Mohammed (saws) en wat hij voor ons betekent.
Moslims, weet dat Allah aan ons gevraagd heeft de islaam te volgen. Omdat wij dat
doen, zijn wij gekozen van alle volkeren door Allah. Allah heeft twee van Zijn Namen
aan ons gegeven. Iemand die namelijk de woorden van Allah (swt) gelooft, wordt
een moslim genoemd, en een van de Namen van Allah is as-Salaam, waar die letters
van ‘moslim’ in terugkomen. Iemand die ook dóet wat Allah aan ons vraagt, wordt
een moe’mien genoemd en een van de Namen van Allah is al-Moe’mien. Weet beste
moslims, voor de komst van de islaam waren wij niets en Allah heeft ons gered. In
Zijn Boek zegt Hij:
En houdt jullie allen stevig vast aan het touw, de godsdienst, van Allah en
verdeel jullie zelf niet in groepen. En denk aan de goede dingen die Allah
aan jullie heeft gegeven toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot
elkaar heeft gebracht en jullie door de goede Wil van Allah broeders
werden. Jullie waren op de rand van de afgrond van de Hel en Hij heeft
jullie ervan gered. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk
gemaakt. Hopelijk zullen jullie de goede Leiding volgen. (soera Al Imraan
103)
Islaam is de redding voor alle mensen! Islaam is alsof je loopt in het donker en Allah
redt jou met Zijn licht, zodat jij de juiste weg weer ziet. Veel van ons hebben
gehoord van de tijd van vóór de islaam en sommigen van ons hebben met eigen
ogen de plekken gezien waar de islaam ver weg lijkt te zijn. Dat zijn de plekken en
de plaatsen waar problemen zijn, waar slechte woorden worden gebruikt, waar
gevloekt wordt, waar gevochten wordt, waar geen mens zich zou wensen. De islaam
is ons gegeven zodat de ouders weer respect krijgen, jouw buren, de dieren, de
bomen, de planten, ja, de hele Schepping van Allah wordt beschermd binnen de
islaam. Wij kennen de Weg van Allah, wij weten wat Hij van ons wil.
Lang, lang geleden knielden de mensen voor het vuur, anderen bogen voor het
water. Er waren volkeren die bomen vereerden, anderen dachten dat beelden,
stenen of planeten hen konden redden. In die tijd waren de goede mensen bang

voor de slechte mensen. Ongeloof was overal. Bedenk eens wat een wereld dat is
geweest… En bedenk eens dat in deze donkerte in Mekka een profeet werd geboren,
de profeet Mohammed (saws). Door zijn geboorte werd het land gered, werd de
wereld gered en werden wij uiteindelijk gered. Ja broeders en zusters, in deze
islamitische maand heeft deze historische geboorte plaatsgevonden.
Mohammed (zvmh) werd geboren en groot gebracht met een goed karakter. De
mensen om hem heen vertrouwden hem en hij ging om met iedereen op een goede
manier. Hij liet al in zijn jeugd zien dat islaam en goed gedrag bij elkaar horen. Zelfs
toen de Qoerasj op een dag de Zwarte Steen terug wilde plaatsen in de Ka’aba na
een verbouwing, zorgde Mohammed (zvmh) er voor dat er een eerlijke beslissing
werd genomen waar iedereen het mee eens was en mocht uiteindelijk Mohammed
(saws) de Steen terugplaatsen. Toen hij de gezegende leeftijd van 40 jaar had
bereikt heeft hij het vertrouwen van Allah gekregen voor de belangrijke opdracht van
tawheed, hij kreeg de opdracht om de mensen te vertellen over de Eenheid van
Allah. Hij werd door God aangewezen om te strijden tegen al het ongeloof van de
wereld.
Probeer je eens voor te stellen wat er daarna gebeurde. Na de eerste jaren in stilte
begon hij de boodschap van de islaam te verkondigen aan de mensen. De meeste
mensen in Mekka zagen daar niets in. Op een leeftijd van ongeveer 50 jaar maakten
ze het hem ontzettend moeilijk. Ze hebben hebben hem geslagen, viezigheid op hem
gegooid als hij sudjud maakte, als hij neerboog voor Allah, ze hebben hem laten
bloeden. Uiteindelijk staat Allah hem toe deze vijandige stad Mekka te verlaten en
naar de vredige stad Medina te vertrekken om daar de boodschap van de islaam
verder te verkondigen, verder te vertellen. Aya na aya openbaart Allah aan
rasoelloellah (saws) de islaam, de Wil van Allah, en vers voor vers geeft Mohammed
(zvmh) trouw door aan de eerste moslims. Daar in Medina ontstond de perfecte
samenleving. De mensen werden gewezen op de juiste weg, de goede weg. Zo werd
het voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen de weg van de verdwaalden en
de weg van de moslims. De islaam zorgt ervoor dat wij mensen doen wat Allah wil;
de islaam zorgt voor eenheid.
In een Overlevering heeft onze Profeet (zvmh) gezegd: Een Arabier is niet beter

dan een niet-Arabier, de blanke man is ook niet beter dan de zwarte of de
zwarte beter dan de blanke man, behalve door de taqwa, de vrees voor
God, die hij heeft. Ja echt, de beste van jullie is degene met de meeste
taqwa.
Mohammed (zvmh) heeft ons voorgedaan hoe wij moeten leven naar de Wetten van
Allah. Hij is daar het beste voorbeeld mee geweest. In de H. Qur’aan zegt Allah over
Mohammed, onze boodschapper (saws):

Wij hebben jou gestuurd als getuige en als iemand met goed nieuws en als
waarschuwer, zodat jullie in God en Zijn boodschapper geloven, Hem
helpen en Hem eren en Hem ’s morgens en ’s avonds prijzen. Ja echt, de
mensen die jou trouw zweren, zweren trouw aan Allah; de Hand van Allah
rust op hun handen. Maar wie de trouw breekt, breekt de trouw met
zichzelf en wie de trouw, die hij tegenover Allah maakte, vasthoudt, Allah
zal hem een grote beloning geven. (soera Al Fath 8-10)

Beste broeders en zusters, vergeet nooit de zegeningen over Mohammed (saws) te
vragen als je zijn naam hoort of uitspreekt. Vergeet dat ook niet te doen als je een
smeekbede, een du’a, hebt gedaan. Ja moslims, ken jouw islaam en ken de plek van
onze geliefde Profeet (zvmh) binnen de islaam. Hij is degene die ons de Boodschap
van Allah heeft gebracht. Zorg dat je altijd en overal vasthoudt aan die Boodschap.
Deze Boodschap is jouw Weg en jouw redding. Deze Boodschap verenigt ons als
moslims. Deze Boodschap is islaam! En weet, ja, vergeet nooit, deze Boodschap van
Allah werd aan ons verteld door een eenvoudig mens met perfect gedrag:
Mohammed (saws)!
Moge Allah de Verhevene ons goede moslims maken. Moge Allah de Verhevene ons
op het juiste Pad houden. Oh Allah, open onze ogen voor het goede dat wij van Jou
ontvangen. Oh Allah, verlicht ons Pad en leid ons. Oh Allah, accepteer onze goede
daden en vergeef onze slechte daden. Oh Allah, beloon onze goede daden die we
verborgen hebben gedaan. Oh Allah, vergeef onze slechte daden die we verborgen
hebben gedaan. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in
Syrië, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, of waar ook in de wereld, niet
vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet
anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes
verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd.
Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.
Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr
datum: 10-01-2014
website: www.moskeeabibakr.nl

